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Um dos principais compromissos do Sindicato 
com a categoria é cobrar que os bancos respeitem os 
trabalhadores, o correto pagamento de horas extras, 
a aplicação de índices conquistados em campanhas 
nacionais e outros direitos.

Mesmo assim, os desrespeitos são frequentes, o 
que leva muitos bancários a acionar o departamen-
to jurídico do Sindicato para tentar recuperar o que 
lhes é devido. Somando todas as ações e acordos 
das Comissões de Conciliação Voluntária (CCV)o 
valor recuperado chega a R$ 175,5 milhões.

Na Justiça, entre janeiro e novembro de 2016 fo-
ram recuperados R$ 56,5 milhões para cerca de 1,7 
mil bancários beneficiados por ações individuais ou 
coletivas.

Um dos destaques foi processo coletivo que du-
rou mais de 23 anos contra o extinto Banerj – ban-
co público estadual privatizado no governo FHC e  
adquirido pelo Itaú em 1997. A ação resultou no 

pagamento de mais de R$ 8 milhões a 844 traba-
lhadores. O pleito foi relativo ao não pagamento de 
diferenças salariais em 1993.

Culpa dos bancos – Para o secretário de Assuntos 
Jurídicos do Sindicato, Carlos Damarindo, os ban-
cos estão entre os grandes responsáveis por haver 
tantos processos em tramitação na esfera trabalhis-
ta. 

“Eles submetem as pessoas a uma jornada desu-
mana de trabalho e, muitas vezes, dão calote nas 
horas extras e outros direitos. Apostam que a maio-
ria das pessoas não ingressará com ação”, afirma o 
dirigente sindical. “E quem entra, na maioria dos 
casos, tem de aguardar por muitos anos para re-
ceber o que é devido. Mesmo assim, vale a pena 
persistir para recuperar o que é seu por direito.”

CCV – Além das ações trabalhistas, o bancário tem 

a possibilidade de recorrer às CCVs mantidas pelo 
Sindicato com Itaú, Santander, Banco do Brasil e 
Caixa.

As CCVs são acordos extrajudiciais. Reúnem nu-
ma mesma mesa o trabalhador e representantes do 
Sindicato e do banco para tentar resolver pendên-
cias, buscando entendimentos para os acertos. A 
pessoa pode aceitar ou não o que é proposto. 

De janeiro a novembro deste ano, 1.887 bancá-
rios chegaram a acordo em CCVs, resultando em 
R$ 119 milhões.

Plantão jurídico – O Sindicato disponibiliza as-
sessoria jurídica, mediante agendamento, a bancá-
rios, financiários e trabalhadores em cooperativas 
de crédito e em empresas prestadoras de serviços 
do setor. O serviço presta consultoria sobre dúvidas 
trabalhistas e previdenciárias, bem como ingresso 
de ações judicias. 

Esses profissionais não cobram pelo atendimento, 
nem abordam os bancários oferecendo serviços.

Ainda dá tempo de reunir os amigos e engrossar a 
corrente de solidariedade da campanha Natal Sem 
Fome do Sindicato que vai até a quinta-feira 22. 

O objetivo é arrecadar cestas básicas que serão 
destinadas a associações assistenciais na cidade de 

São Paulo. 
Os donativos podem ser entregues na sede do 

Sindicato, em uma das regionais ou diretamente 
nas entidades assistenciais.

Leia mais detalhes na página 4.

PARA BANCÁRIOS
Valor resulta de ações individuais e coletivas movidas pela entidade 
contra bancos e de acordos em Comissões de Conciliação Voluntária

Natal Sem Fome do Sindicato vai até quinta

SINDICATO
R$ 175,5 MILHÕES
RECUPERA
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AO LEITOR

O país volta a discutir a pos-
sibilidade de novas eleições 
diretas. Historicamente, sabe-
mos que toda a sociedade ga-
nha com o fortalecimento da 
democracia e a oportunidade 
de organizar e participar plena-
mente da vida política, econô-
mica e cultural da sociedade.

Não podemos aceitar que 
os trabalhadores sejam ataca-
dos e seus direitos retirados. A 
economia brasileira passa por 
um momento grave, com for-
te retração da atividade eco-
nômica, elevação do desem-
prego e queda na renda das 
famílias. No terceiro trimestre 
de 2016, o PIB recuou 0,8% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado e as perspectivas 
futuras não trazem esperanças 
para a população visto que, 
dia após dia, são anunciadas 
intenções de medidas regres-
sivas, com o endurecimento 
das regras da Previdência, 
congelamento dos gastos pú-
blicos primários, inclusive com 
saúde e educação, mudanças 
no FGTS e o desmonte dos 
bancos públicos.

Nesse contexto, a mudança é 
necessária para a ampliação da 
democracia, construindo uma 
representação mais real da so-
ciedade brasileira dentro do 
Congresso Nacional e dentro 
dos partidos.

É na democracia que fortale-
cemos nossas lutas!

Juvandia Moreira
Presidenta do Sindicato

Democracia 
para todos

www.spbancarios.com.br
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Terminou praticamente 
sem avanços as discussões dos 
Grupos de Trabalho (GTs)  
sobre descomissionamento e 
o caixa minuto entre repre-
sentantes dos empregados e 
da Caixa. As ultimas rodadas 
ocorreram na segunda 19, e 
os temas agora serão discu-
tidos na Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE). 

Sobre as propostas para re-
grar o descomissionamento, 
elaboradas a partir de su-
gestões de trabalhadores em 

todo o país, a Caixa acatou 
apenas a que estabelece a per-
da de função já numa análi-
se preliminar. Essa retirada 
de função só poderá ocorrer 
após apuração de processo 
contra o trabalhador.  

O banco rejeitou o fim do 
descomissionamento a cri-
tério da chefia, as avaliações 
semestrais e por todos os 
trabalhadores do setor, entre 
outros. O descomissiona-
mento de grávidas também 
está mantido.

“Mesmo que o banco as te-
nha negado, são questões que 
continuam sendo prioritárias 
para melhorar as condições 
de trabalho e acabar com o 
assédio moral na Caixa. Por 
isso, da mesma forma que 
nos mobilizamos para ter 

esses GTs, temos agora que 
intensificar a pressão para 
obter avanços de fato”, afir-
ma o presidente da Apecf-SP, 
Kardec de Jesus.

Já os debates sobre o caixa 
minuto terminaram sem que 
houvesse proposta. 

Um calendário de mobiliza-
ção denunciando junto ao tra-
balhador do Banco do Brasil 
e à sociedade o desmonte da 
instituição. Esse foi o princi-
pal encaminhamento definido 

em plenárias com funcioná-
rios do BB na quarta 14.

Trabalhadores expressaram o 
clima de apreensão nos locais 
de trabalho, por saberem que 
as mudanças anunciadas pelo 

banco abrem caminho à priva-
tização. Por conta disso, a opi-
nião unânime apontou para a 
necessidade de mobilização.

“A crise vai piorar e have-
rá mais ataques e, por isso, é 
importante que a gente siga 
na luta”, disse um bancário, 
reforçando ser essencial mais 
atos como o Dia de Preto, re-
tardo na abertura das agências, 
os ‘trancaços’ e as paralisações 

em agências e concentrações.
“Não estamos falando só 

sobre a preservação do em-
prego e dos salários dos nos-
sos colegas, mas também da 
manutenção de um banco 
importante que atua no de-
senvolvimento de toda a so-
ciedade”, diz a dirigente sin-
dical Silvia Muto, acrescenta-
do que serão definidas datas 
de novos atos. 

Banco nega quase tudo em GTs
Empresa concorda apenas em acabar com o 
descomissionamento em análise preliminar; 
caixa minuto terminou sem proposta  

CAIXA 

Mobilização contra o desmonte 
Funcionários de diversos setores ressaltaram, 
em plenárias, importância de reagir aos 
diversos ataques promovidos pela direção 
do banco público

BANCO DO BRASIL

/spbancarios /spbancarios

Eleita nova Cipa da matriz
BRADESCO

Os funcionários da Cidade de Deus, matriz do Brades-
co, elegeram os novos integrantes da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (Cipa). Apoiado pelo Sindicato, 
Geraldo Serrano teve 660 votos no pleito e ficou com 
uma das vagas de titular na comissão. Já Lucineide de 
Moura Pereira, que também contou com o apoio da en-
tidade, angariou 606 votos e foi eleita primeira suplente. 
Ambos são funcionários do Departamento Suporte Pro-
duto e Serviços (DSPS).

A Cipa objetiva prevenir acidentes e doenças ocupacio-
nais, buscando a sintonia entre o trabalho, a preservação 
da vida e a promoção da saúde dos empregados. 

EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLeIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, ins-
crito no CNPJ/MF sob o nº 61.651.675/0001-95, com registro sindical no M.T.E. sob nº L002P051, por sua 
presidenta, convoca todos os empregados do BANCO BMG S.A., BANCO CIFRA S.A. e BCV – BANCO DE 
CREDITO E VAREJO S/A., sócios e não sócios, dos municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom 
Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista, para Assembléia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 22 do mês dezembro de 2016, em primeira convocação às 14h30 
e, em segunda convocação às 15h, na Subsede do Sindicato – Regional Paulista, situada à Rua Carlos Sampaio, 
nº 305, Bela Vista, São Paulo/SP, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação do 
Programa Próprio de Participação nos Resultados, para os exercícios de 2016 e 2017, a ser celebrado com o 
BANCO BMG S.A., BANCO CIFRA S.A. e BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. que, inclusive, 
trata da autorização do desconto a ser efetuado em função da negociação coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a manutenção 
pelo BANCO BMG S.A., BANCO CIFRA S.A. e BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. da adesão 
à Lei 11.770/2008, para prorrogação da licença maternidade e paternidade a todas(os) as(os) suas(seus) empre-
gadas(os);
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por objeto a renovação pelo 
BANCO BMG S.A., BANCO CIFRA S.A. e BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. da adesão ao 
Programa de Prevenção de Conflitos no Ambiente de Trabalho, nos termos da cláusula 58ª da Convenção Co-
letiva de Trabalho 2016/2018; 
Discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho para regulamentar o Sistema Alternativo 
Eletrônico de Controle de Jornada de Trabalho adotado pelo BANCO BMG S.A., BANCO CIFRA S.A. e BCV 
– BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

São Paulo, 20 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

 u Debates serão agora na comissão executiva dos empregados
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Bolsa de estudos é conquista dos funcionários
SANTANDER

terça, quarta, quinta, sexta e segunda-feira 20, 21, 22, 23 e 26 de dezembro de 2016

Os funcionários do Itaú 
definirão se aceitam a pro-
posta de renovação do 
acordo do Programa Com-
plementar de Resultados 
(PCR). A decisão ocorre 
em assembleia nesta terça 
20, a partir das 18h30, na 
sede do Sindicato (Rua São 
Bento, 413, próximo a es-
tação São Bento do Metrô).

A proposta prevê que o 
acordo tenha validade por 
dois anos, 2017 e 2018, e 
assegura reposição da in-

flação, medida pelo INPC, 
mais 1% de aumento real 
em ambos os anos.

O valor sobre o qual o 
reajuste será calculado, no 
entanto, vai variar de acor-
do com a rentabilidade do 
banco, a ROE (retorno so-
bre o patrimônio líquido). 
Se a ROE for até 23%, o 
PCR será de R$ 2.468 mais 
INPC e 1% de aumento 
real. Se a ROE for maior 
que 23%, o valor passa a 
R$ 2.587,00 mais INPC 

e 1% de aumento real. A 
proposta estende-se aos fi-
nanciários da Microinvest, 
o setor de microcrédito do 
banco.

“A proposta contém 
avanços importantes aos 
trabalhadores, por isso in-
dicamos sua aprovação”, 
afirma a secretária-geral do 
Sindicato, Ivone Silva.

Para a assembleia é ne-
cessário apresentar crachá 
do banco e documento 
com foto. 

Estão abertas até 10 de janeiro as inscrições para bolsas de es-
tudo no Santander. São 2.500 bolsas - que corresponde a 50% 
do valor da mensalidade, limitada a R$ 571 por mês-, sendo 2 

mil para graduação e 500 para pós.
Para graduação, os funcioná-

rios devem ter, no mínimo, 
quatro meses de banco e es-
tar na primeira graduação de 
um curso reconhecido pelo 
MEC, com ao menos dois 
anos de duração.

Para a pós-graduação é ne-

cessário ter, no mínimo, um ano de Santander, com a gradua-
ção concluída há pelo menos dois anos. O auxílio é válido para 
a primeira pós-graduação lato-sensu em um curso voltado para 
a atuação no banco. E o curso deve ser reconhecido pelo MEC, 
com no mínimo 360 horas-aula.

“É mais uma conquista dos funcionários do Santander ao lado 
do Sindicato. Foram meses de negociação do Acordo Aditivo à 
Convenção Coletiva de Trabalho, no qual estão previstas essas 
bolsas. Elas terão os mesmos reajustes garantidos na Campanha 
2016: 8% em 2017 e, em 2018, INPC mais 1% de aumento 
real”, diz a diretora executiva do Sindicato Maria Rosani.

Leia mais www.spbancarios.com.br 

PCR: decisão é na assembleia
Sindicato indica aprovação de proposta de acordo por dois anos, que 
será apreciada  pelos trabalhadores nesta terça 20 na sede da entidade

ITAÚ

O BTG Pactual quer traba-
lhadores que aceitem jornada 
de trabalho de até 16 horas por 
dia, muitas vezes aos sábados e 
sem pagamento de hora extra. 
É o que denunciam funcioná-
rios do banco. Ainda segundo 
os relatos, a jornada excessiva-
mente extensiva é causada pela 

sobrecarga de trabalho.
Para justificar a supressão 

de direitos garantidos pela lei 
trabalhista e os desrespeitos à 
Convenção Coletiva de Tra-
balho da categoria bancária, a 
empresa alega que “paga bem” 
seus funcionários.

“É inacreditável que um 

banco do porte do BTG pra-
tique abusos como esses sob 
o argumento tão desprovido 
de sentido de que ‘paga bem 
seus funcionários’”, critica 

Ivone Silva, secretária-geral 
do Sindicato. “Vamos cobrar 
o pagamento das horas traba-
lhadas e seguir denunciando 
enquanto essa questão não 
for resolvida.”.

É possível denunciar pelo 
3188-5200, SAC via WhatsA-
pp:  (11) 97593-7749 ou no 
Fale Conosco, no site do Sin-
dicato. O sigilo é absoluto. 

Contrata 'escravo'! Paga-se bem
Instituição obriga funcionários a cumprir jornadas 
de até 16 horas diárias sem pagar extra

BTG PACTUAL 

EDITAIS

RISCO DE QUEDA NO BBA

O Sindicato tem cobrado 
o Itaú para que tome pro-
vidências para garantir a 
integridade física dos tra-
balhadores  do BBA, que 
se arriscam diariamente 
na escorregadia rampa do 
prédio. O mais recente aci-
dente ocorreu em 12 de de-
zembro, com uma bancária 
fraturando a perna ao cair 
no local.

+ ÍNTEGRA NO WWW.SPBANCARIOS.COM.BR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº L002P051, por sua residenta, 
convoca todos os empregados da BV FINAN-
CEIRA S/A - C.F.I., sócios e não sócios, dos 
municípios de São Paulo, Osasco, Barueri, Ca-
rapicuíba, Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Em-
bu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, 
Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do 
Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da 
Serra e Vargem Grande Paulista, para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada no dia 
22 do mês de dezembro de 2016, em primeira 
convocação às 10h30 e, em segunda convocação 
às 11h, na Subsede do Sindicato – Regional Pau-
lista, situada à Rua Carlos Sampaio, nº 305, Bela 
Vista, São Paulo/SP, para discussão e aprovação 
da seguinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto a renovação do Acordo de Participação nos 
Resultados, para o exercício de 2016, a ser ce-
lebrado com a BV FINANCEIRA S/A - C.F.I. 
que, inclusive, trata da autorização do desconto 
a ser efetuado em função da negociação coletiva 
realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto a manutenção pela BV FINANCEIRA S/A 
- C.F.I.  da adesão à Lei 11.770/2008, para pror-
rogação da licença maternidade e paternidade a 
todas(os) as(os) suas(seus) empregadas(os);
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho que tem por objeto 
a renovação pela BV FINANCEIRA S/A - C.F.I. 
do Programa de Prevenção de Conflitos no Am-
biente de Trabalho, em adesão à Cláusula VII da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho para regulamentar 
o Sistema Alternativo Eletrônico de Controle de 
Jornada de Trabalho adotado pela BV FINAN-
CEIRA S/A - C.F.I. 

São Paulo, 20 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM 
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
SÃO PAULO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
61.651.675/0001-95, com registro sindical no 
M.T.E. sob nº L002P051, por sua Presidenta, 
convoca todos os empregados do BANCO DAY-
COVAL S.A. sócios e não sócios, dos municí-
pios de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, 
Caucaia do Alto, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, 
Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São 
Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista, para Assembleia Geral Extraor-
dinária, que será realizada no dia 22 do mês de 
dezembro de 2016, em primeira convocação às 
14h e, em segunda convocação às 14h30, na sede 
do Banco, situada à Avenida Paulista, nº 1.793, 
São Paulo/SP, para discussão e aprovação da se-
guinte ordem do dia:
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto o Programa de Participação nos Resultados, 
para os exercícios de 2016 e 2017, a ser celebrado 
com o BANCO DAYCOVAL S.A. que, inclusi-
ve, trata da autorização do desconto a ser efetu-
ado em função da negociação coletiva realizada;
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por ob-
jeto a manutenção, pelo BANCO DAYCOVAL 
S.A. da adesão à Lei 11.770/2008 para prorro-
gação da licença maternidade e paternidade a 
todas(os) as(os) suas(seus) empregadas(os);
Discussão e deliberação sobre a proposta de 
Acordo Coletivo de Trabalho, que tem por obje-
to a renovação pelo BANCO DAYCOVAL S.A. 
ao Programa de Prevenção de Conflitos no Am-
biente de Trabalho, nos termos da cláusula 58ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018.

São Paulo, 20 de dezembro de 2016
Juvandia Moreira Leite

Presidenta
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O ano de 2016 não foi fácil e já 
está perto do fim, mas ainda dá tem-
po de você ajudar a fazer do Natal de 
famílias carentes uma data mais feliz. 
Até a quinta 22, a sede e as regionais 
do Sindicato recebem cestas básicas e 
alimentos não perecíveis para a cam-
panha Natal Sem Fome, inspirada 
na iniciativa do sociólogo Herbert 
de Souza, o Betinho (1935-1997).

Quem preferir pode entrar em con-
tato por meio da Central de Atendi-
mento Telefônico (3188-5200) ou 
em uma das regionais - telefones e 
endereços na página 2 -  para marcar 
dia e horário para recolhimento das 
cestas no local de trabalho.

As doações arrecadadas pelo Sin-
dicato serão encaminhadas para as 
seguintes entidades sociais da ca-
pital paulista: Associação dos Mo-
radores da Vila Rica e  JUNTOS 

– Jardins Unidos num Trabalho de 
Obras Sociais (ambas na zona leste),  
AMAAF- Associação dos Moradores 
e Amigos da Água Funda (sudeste), 
Instituto Paredão (oeste) e Instituto 
Casa Almeida (noroeste).

“As ações sociais, voltadas para a 
cidadania, são uma forte tradição 
do Sindicato nos seus 93 
anos de história. A 
categoria bancária 
sempre participou 
de arrecadações 
para auxiliar víti-
mas de enchen-
tes, para a coleta 
de sangue, entre 
outras.  Agora, no 
Natal Sem Fome, 
contamos mais 
uma vez com a 
enorme solidarie-
dade dos bancários. 
Todos podem cola-
borar doando cestas 
básicas já montadas ou 
alimentos não perecíveis”, 

destaca o secretário de Cultura do 
Sindicato, Marcelo Gonçalves.

“Caso o bancário prefira, ele pode 
entregar sua doação diretamente pa-
ra as entidades sociais. O importante 
é garantir um natal sem fome e mais 
feliz para a população carente”, con-
clui o dirigente sindical. 

Feche 2016 com uma boa ação
Sindicato recebe 
cestas básicas para a 
campanha Natal Sem 
Fome até o dia 22

SOLIDARIEDADE

M
A
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IO

UM CAFÉ PARA DOIS
Vale lembrar que 
o Grêmio Recre-
ativo Café dos 
Bancários (Rua 
São Bento, 413), 
agora funciona 
em horário am-
pliado. A partir das 14h30 você já pode 
aproveitar o nosso cafezinho e outras de-
lícias! A promoção, na qual dois expressos 
saem por R$ 5, ainda está valendo. 

HORÁRIOS DE FIM DE ANO
O Sindicato funcionará em horário espe-
cial neste fim do ano. Na sexta-feira 23, o 
expediente será das 9h às 16h. O Café dos 
Bancários, por outro lado, ficará aberto 
em horário normal, das 14h30 às 23h. Já 
na sexta-feira 30, o Sindicato funcionará 
das 9h às 12h e o Café dos Bancários es-
tará fechado.  

SÃO SILVESTRE
B a n c á -
rios sindi-
calizados 
que irão 
correr a 
prova de 
São Sil-

vestre poderão utilizar a Regional Paulista 
do Sindicato (Rua Carlos Sampaio, 305, 
Bela Vista, próximo ao metrô Brigadeiro), 
onde a Equipe Tavares irá oferecer lanche, 
água e alongamento para os atletas. A 
concentração começa às 5h30 do dia 31. 

EDUCAÇÃO
Quem estiver buscando aprimoramento 
profissional ainda pode se candidatar a 
uma vaga na Universidade São Judas. A 
inscrição é gratuita pelo site (goo.gl/JxnU-
zz), utilizando o código SJ3971. O vestibu-
lar será no dia 22 de janeiro, às 14h. Ban-
cários associados têm 20% de desconto 
nos cursos de graduação e 30% na pós-
-graduação – exceto para curso de filoso-
fia, dependência, adaptação, monografia 
ou estágio. Os cursos oferecidos são En-
genharia, Direito, Administração e outros. 
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@A GENTE ESTÁ ONDE O BANCÁRIO ESTÁ!
Acompanhe as redes sociais do Sindicato
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